
Verslag voorjaarsvergadering 2017 

1) Goedkeuring Notulen :  Geen opmerkingen 

2) Ingekomen stukken :  Er zijn geen ingekomen stukken 

3) Bestuursverkiezing :  Onder luid applaus blijft Danny aan als voorzitter. Hugo wordt 

vcerkozen in het bestuur en neemt plaats achter de tafel als secretaris van de club. 

De vraag is gesteld om nog meer vrijwilligers die zich geroepen voelen om het 

bestuur te versterken. 

4) Financieel verslag & kascontrole : Na een kort overzicht van de belangrijkste in en 

uitgave van de club blijkt dat de leden het volste vertrouwen hebben want niemand 

heeft het verslag ingekeken. 

5) Agenda en wedstrijden :  De voorzitter overloopt de geplande wedstrijden. 

6) Meten   Riga & kantwedstrijd & koning kanjer geep :  Vic Brys vond het niet kunnen 

dat bij een gelijke stand bij de KK  diegene die eerst aanbied de enige winnaar is.  Er 

werd zelfs voorgesteld om dan de vis te wegen ! Na een kort debat en een stemming 

blijft alles zoals het oude.  De eerste aanbieder van de vis zal dus de kampioen zijn bij 

gelijke stand. 

7) Kantwedstrijd Geep :  Er werd gevraagd aan de leden om een nieuwe plek te vinden 

voor onze geepwedstrijd, niemand kwam met een degelijk voorstel dus blijft de 

wedstrijd vooraan op de camping. 

8) Consumpties na de wedstrijden : Geen opmerkingen van de leden met de beslissing 

dat wij geen drankjes meer aanbieden na de wedstrijden.  

9) Wrakvissen :   deelnemers worden gevraagd om hun GSM-nummers door te geven. 

10)  Vis strippen :  Alle rondvis moet gestript worden behalve Haai en zeebaars. 

11) Lidkaarten :  De besparing die wij gaan doen met het afschaffen van de lidkaarten 

had niemand een probleem mee. Blijkt wel dat sommige sponsors naar een lidkaart 

vragen ! 

12) Aanmeldingsbord wedstrijden :  Hugo informeert bij Caroline naar het bord van 

Sem. Hij bekijkt met zijn leveranciers hoe wij het bord kunnen aankleden. 

13) Rondvragen : beter organiseren bij de kantwedstrijden van waar tot waar te vissen. 

Wij moeten bekijken hoe wij foto’s en visvangsten kunnen verwerken op de site. 

Forum, mailen ? 

Er werd geopperd om tijdens de kantwedstrijden met slechts 1 stok te vissen, 

hetgeen niet aanvaard is. 

Bij de kleine bootwedstrijden proberen om een betere samenkomst te organiseren  

Vraag vanwege mensen die geen boot hebben om ook mee te vissen als er plekken 

vrij zijn op de boten.  Het bestuur kijkt of dit te organiseren valt. 

 

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering 


